
Dagsorden for Froland Mx 

Sted: Agder storbilskole 

Dato: 08.11.22 

Klokkeslett: 18.00 

Tilstede: Ole J Forsberg, Julian Halvorsen, Edgar Oland, Ole Jacob Lunderød, Ole Bjørn 

Lindland, Tina H Tvedt. 

Innkalt fra valgkomitee: Ole J Myhre 

Saksliste: 

Fast post Godkjenninger 

 Innkalling og saksliste 
Godkjent 
Referat fra forrige styremøte 
Godkjent 
 

Fast post Innkomne post/henvendelser 

 Forespørsel om maskinførerbevis. 
Kostnad for teori/eksamen: ca 7 000 kr. Må også ha 32 timer praksis. Dette er 
kostbart. Klubben kan dekke kostnadene for teori/praksis, men praksis timene må 
utføres selvstendig og innenfor et års periode. Ole tar en plan videre med 
vedkomne 
MSK: Her drar Kim, Kenneth og Jim. Bekreftelse sendt til NMF 

Fast post Status tidligere saker 

 Gjennomføring dugnad: I boks. Maskinene skal ned til Tveit. En del service på 
maskiner blir gjort i løpet av vinteren. Edgar tar ansvar for dette. 
Status støymåling: Utarbeidet en beregning, ikke utført rapport p.d.d. Men 
støysonekart er beregnet. Ingen bebyggelse innenfor gul sone. Nærmeste bolig 
under gul sone, derfor ingenting å utrede. Endelig rapport kommer. 
Status mindre omregulering/barnebane: Satt på hold p.g.a krav om støytest fra 
fylkeskommunen. Kan jobbes videre med når støyrapporten er klar. 
Status Brekke Sport 
Levere logo og t dette videre 
Status logo: Fullført 
Kort referat fra frivillighetens dag. Edgar purret på kommunene ang støtte. Mange 
påmeldte , fleste kom i siste liten. 
Førstehjelpskurs avholdt for klubbens medlemmer, god tilbakemelding.  
Respons søknad peltor fra kretsen. Får mer var fra kretsen etter msk 
 

Fast post Økonomi 

 God økonomi. Det er en del vi ikke har fått utført, da noe er stått stille pga krav 
om støytest. 442 000 kr brukskonto, 100 000 maskinkonto 



 

 

 

 
Sak 1/22 

 
Terrasse 
 

 Anbud 50 000 + moms for arbeid av takterrasse+ materialer. Prøver å få dette til i 
år, om det er mulig pga årstid, om ikke flyttes posten til neste år. Dette er 
godkjent av medlemsøte tidligere i år. 

Sak 2/22 Foreberedelse årsmøte.  

 Dato onsdag 8 februar kl 18.00 på storbilskolen 
Starte plan budsjett, osv 
Ny sykkel, borrehull, videreføre planer barnebane fra årets budsejtt, øke 
dieselutgiftene. Skilt. 

Sak 3/22 Valgkomite invitert 

 Informert om status på styret. Leder og to styremedlemmer vil sette sine plasser 
til disp.  

Eventuelt  

 Leiesykler: Ole tar de med for vedlikehold. Bør søke om nye sykler. Evnt legger de 
ut for slag , og kjøper ny. 
Nytt møte fredag 13. januar 


